
 

Månedsplan for Skovtroldene - Oktober 2021 
Oktober, årets ottende måned og efteråret er kommet for at blive i sine både smukke og dramatiske form med skiftende farver 
og vejrtyper. “Jeg tog bare en hue på”, var der et barn, der sagde til mig, da jeg spurgte hende om hun syntes, det var for koldt 

at spise ude. Sådan et svar kræver ingen yderligere kommentarer og gør bare dagen ekstra god       
Udover temaet Efterår vil vi fortsætte med vores tema Mig og min krop med en særlig fokus på sanser, følelser og venskaber. 
Inden vi ved af det er det december og derfor vil vi hver torsdag være på værkstedet, hvor vi laver ting til vores julemarked og 

senere måske også lidt hemmeligheder. 
Kærlige hilsner 
Berit og Marie 

7 torsdag Vi er her I børnehaven, hvor vi vil arbejde på værkstedet Kultur, æstetik og fælleskab 

8  Fredag Fælles tema: England Kultur, æstetik og fællesskab 

Weekend   

11 Mandag 
Turen går til stranden, hvor vi vil lege “Kims leg” med strand ting - Føle -og 

synssans. Hvad er en sten? 
Krop, sanser og bevægelse 

12 Tirsdag Vi går i kolonihaven, hvor vi kigger på sten og tegner. Alsidig personlig udvikling 

13 Onsdag 
Ved bunkeren bagved spejderhuset vil vi lege “Pandkage med syltetøj” samt 

“Kims leg” - høresansen 
Kropsanser og bevægelse 

14 Torsdag 
 

Vi er her I børnehaven, hvor vi vil lave pandekager over bål og arbejde på 
værkstedet 

Kultur, æstetik og fællesskab 

15 Fredag 
Fælles tema: Motionsdag 

Krop, sanser og bevægelse 

Weekend   

18 Mandag 

 
 

EFTERÅRSFERIE – Vi planlægger på dagen 
 

19 Tirsdag 

20 Onsdag 

21 Torsdag 

22 Fredag 

Weekend   

25 Mandag 
Vi går Jorden rundt og finder et sted, hvor vi snakker om Halloween og 

flagermus 
Krop, sanser og bevægelse 

26 Tirsdag Vi skal pynte op I børnehaven. Der skal laves en masse (u)hyggeligt pynt. Kultur, æstetik og fællesskab 

27 Onsdag Vi skærer græskar ned i vores skov og får varm kakao over bål Krop, sanser og bevægelse 

28 Torsdag 
Vi laver flagermus masker på værkstedet 

Alsidig, personlig udvikling 

29 Fredag Fælles tema: Halloween Kultur, æstetik og fællesskab 

Weekend   

 


